
Een notabele frontiere
Breda en zijn regenten in het spanningsveld tussen noord en zuid, 1576-1610
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1. Inleiding

., .aensiende dat dese stadt nootlijck sich onder deen partye oft dandere moetgeven om beschermt
te worden als egheen macht hebbende op heul' selven alleen ende neutrael te blyven ende heul' selven
te defenderen, ende oick dat zyne Excellentiegescreven ende begeert he~ft datmen dese stadt indege
nerale unie soude settetl... 1 besloot de stad Breda op 10 september 1579 toe te treden tot de
Unie van Utrecht. In de voorafgaandejaren was zij, evenals haar ommeland, direct ge
confronteerd met het oorlogsgeweld van de Nederlandse Opstand. Haar positie inBra
bant dwong de stad nu tot plaatsbepaling. Deed zij dat niet, bleefzij neutraal, dan zou zij
een speelbal worden tussen de oorlogvoerende partijen, zo was de vrees. Zulke militaire
overwegingen, verweven met politieke redeneringen, hadden ookWillem van Oranje
aangezet, Breda via een brieftot toetreding van het Utrechtse verbond te bewegen.

Deze overwegingen roepen een aantal vragen op, deels van structurele, deels van
incidentele aard. Waardoor werd de positie van Breda dan wel gekenmerkt, in politieke
en institutionele, in culturele en religieuze, in economische en militaire zin? Bracht die
positie een volledige concentratie op Brabant, een uitsluitend zuidwaarts gerichte blik
met zich mee? Was dus de aansluiting van 1579 bij het noordelijk bondgenootschap te
U trecht een onlogische keuze, ofmaakte zij deel uit van een proces van heroriëntering?
Omdat dit laatste het geval was, komen nieuwe vragen op. Wat waren de achtergronden
van dit heroriënteringsproces? Welke factoren en personen speelden er een rol in? Welke
invloed hadden met name de Oranjes erop? Verliep het geleidelijk ofjuist abrupt? En
heeft de turfschipgeschiedenis van 1590 er ook haar plaats in? Voor de beantwoording
van deze vragen ligt de nadruk op de periode 1576-1610.

2. Structuren omstreeles 1576

Het zestiende-eeuwse Brabant, waar de Habsburgers de hertogelijke waardigheid
bekleedden, was bestuurlijk onderverdeeld in vier kwartieren. Hoewel de interne re
gels en gewoonten per kwartier verschilden, stond van alle de fiscale functie centraal. 2

Elk werd door zijn hoofdstad vertegenwoordigd in de Statenvergadering, waar met na
me over toekenning en verdeling van bedes werd gesproken. Daar traden uit iedere

16

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



hoofdstad twee gedeputeerden aan naast de prelaten en leden van de adelsstand. Breda
behoorde tot het kwartier van Antwerpen - een kwartier waarvan het functioneren nog
niet systematisch is geanalyseerd en beschreven. Daarom weten wij er veel minder van
dan bijvoorbeeld van de Meierij van Den Bosch waaraanJ .P.A. Coopmans diverse stu
dies heeft gewijd. 3

Een normaal onderdeel van het kwartier vormden Breda en de Baronie echter niet
- evenmin als trouwens Bergen-op-Zoom en zijn Markizaat. Sinds 1350 had Breda zich
met instemming van de hertog ontwikkeld tot een heerlijke stad, die met haar omme
land een semi-soevereine status binnen het gewest bezat. De baron van Breda beschikte
er over een groot aantal heerlijke rechten, over een geleidelijkaan vrijwel volkomen on
afhankelijke rechtspraak. Hij beheerste het bestuur van Stad en Land, hij benoemde er
de magistraten, vaardigde er de keuren en ordonnantiën uit en had er zelfs een eigen le
gertje. Hij was het ook, en niet de kwartiershoofdstad Antwerpen, die bij de hertog de
belangen behartigde van zijn Baroniestad. Juist dit laatste maakt overigens duidelijk,
dat hij ondanks al zijn bevoegdheden toch de hertog, zijn leenheer en patroon, als op
perheer moest blijven erkennen. En zijn inhuldigingen laten zien, dat hij bij ede ver
plicht was zich te houden aan de priviliges der stad.4 Maar ook dié beperkingen namen
niet weg dat hij bij uitstek in de positie verkeerde om de politieke koers van Stad en
Land te bepalen.

Was Breda institutioneel en politiek overwegend op zuidelijker delen van Brabant
gericht, ook religieus en cultureel ging de blik zuidwaarts. Vanouds behoorden Stad en
Baronie kerkelijk tot het bisdom Luik. Toen de rooms-katholieke kerk in de Nederlan
den in 1559 een eigen indeling kreeg ging noordwestelijk Brabant onder het nieuwe
bisdom Antwerpen ressorteren. Dat zou in 1571 worden onderverdeeld in een aarts
priesterschap Antwerpen en vier dekenaten. Eén daarvan had zijn zetel in Breda, het
aangrenzende in Bergen-op-Zoom. Beide dekenaten zouden ook tot het diocees Ant
werpen blijven behoren toen deze gebieden politiek bezien Staats waren geworden. Dit
was overigens voor de geestelijken in deze dekenaten geen reden om het de Antwerpse
bisschop gemakkelijk te maken. In 1563, dus nog vóór de inrichting van de dekenaten,
hadden de collegiale kapittels in noordelijk Brabant, waaronder dat van Breda, hun
misnoegen laten horen ten aanzien van een aantal nieuwe regelingen. Zelfs hadden zij
een oud onderling verbond, daterend uit 1505, nieuw leven ingeblazen om hun bezwa
ren kracht bij te zetten. Een en ander demonstreert duidelijk de Brabantse oriëntatie van
de Bredase kapittelheren. 5

Al evenzeer vanuit het zuiden waren reformatorische denkbeelden in de stad door
gedrongen. Zeker in de jaren zestig stimuleerden invloeden uit Antwerpen zowel lu
theranen als dopersen er tot openlijke activiteit. Daarvandaan kwam ook het calvinisme
de Baroniestad binnen en werd in 1566 tot het stormen der beelden aangezet. 6

Volgens P. Geyl en L.J. Rogier zouden de calvinistische denkbeelden hier en in de
noordelijke gewesten een forse opmars hebben kunnen maken dankzij een weloverwo
gen protestantisering. Geen spontane overgangen naar de nieuwe leer zouden er hebben
plaatsgevonden, maar min ofmeer gedwongen bekeringen onder druk van een kleine,
fanatieke minderheid die zich van de macht had meester gemaakt en profiteerde van de
zwakte waaraan de katholieke kerk op allerlei plaatsen ten prooi was gevallen.7 Deze
zienswijze, waarbij trouwens beter van calvinisering dan van protestantisering had kunnen
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worden gesproken, is effectief bestreden door H.A. Enno van Gelder en A. Th. van
Deursen. Dezen toonden aan dat het calvinisme genoeg eigen wervingskracht bezat om
te kunnen uitgroeien, dat het in zeer veel gevallen niet afhankelijk was van macht ofvan
het ontbreken nn een acceptabel katholiek alternatief. En dat de gelovigen niet zo pas
siefwaren, dat zij slechts door druk van bovenafbij geloofszaken bepaald konden wor
den.8

Bovendien blijken ook bij de suggestie van een forse opmars van het calvinisme di
verse kanttekeningen gemaakt te moeten worden. W. Nijenhuis heeft er met nadruk op
gewezen, dat binnen de ene calvinistische bedding vooreerst diverse stromingen
bestonden, dat de ene algemeen aanvaarde leer voorlopig nog niet was vastgesteld.9lJ.
Woltjer bracht terzelfder tijd nog verdere nuancering aan. Hij noemde de late zestiende
eeuw een plastischefase binnen de kerkelijke ontwikkelingen, een fase waarin niet alleen
allerlei modaliteiten binnen calvinisme èn katholicisme bestonden, maar ook een groot
centrum tussen die beide stromingen in. Dat centrum omvatte gematigden, onverschil
ligen en onbeslisten van wie menigeen het beste aangeduid kan worden met de naam
protestant of, als zijn aandacht meer geconcentreerd was op staatkundige vraagstukken,
politique, politiek. Het uiteindelijk resultaat van de ontwikkelingen stond nog lang niet
vast. 10 En de Engelse historicus A.C. Duke legt er, na vergelijking van de Nederlandse
gang van zaken met verwante processen in andere landen, de nadruk op dat het voor
tschrijden van de calvinistische denkbeelden in de Nederlanden buitengewoon traag
verliep. Daarmee plaatst hij het bekende gegeven, dat tegen het eind der zestiende eeuw
slechts tien procent van de noordelijke Nederlanders gereformeerd was, in een nieuw
daglicht. 11 Al deze nuanceringen moeten in gedachte gehouden worden bij analyse en
beschrijving van de ontwikkelingen binnen Breda.

Intussen was ook op cultureel vlak de Bredase aandacht overwegend zuidwaarts
gericht. Het waren de baronnen van Breda, vooral Hendrik III van Nassau
[1483-1538], die daarin een wezenlijke rol hebben gespeeld. Zoals menig bezitter van
een heerlijke stad hadden zij hier hun residentie gevestigd. In de zestiende eeuw ont
plooiden zij er bouwactiviteiten van renaissancistisch karakter, waarbij onder anderen
moderne Italiaanse architecten en leden van de roemruchte Keldermansfamilie werden
ingeschakeld. De baronnen brachten er werk van schilders en tapijtwerkers bijeen, die
weliswaar niet per se uit Brabant kwamen maar wel door de nieuwe culturele ontwik
kelingen waren beïnvloed. Zij trokken er van elders beoefenaren van diverse kunstnij
verheden aan, goudsmeden uit Keulen en omgeving bijvoorbeeld. Zij stimuleerden er
letterkundige activiteiten en schonken in ruime mate aandacht aan wetenschappelijke
ontwikkelingen aan universiteiten als die van Leuven, Keulen en ürléans. 12

Toch was Breda niet zo eenzijdig op het zuiden gericht als het voorgaande wellicht
suggereert. Vooral de economische en militaire aspecten van het stedelijk bestaan be
wijzen dat. De stad lag in een gebied dat buiten de gebaande wegen weliswaar niet on
begaanbaar, maar toch moeilijk toegankelijk was. Door zijn ligging op het kruispunt
van die gebaande wegen en de rivier de Mark beheerste Breda zijn directe omgeving tot
Herentals, Liere en Turnhout toe en vervulde het er een niet onaanzienlijke regionale
marktfunctie. Tegelijk speelde het een centrale rol in het verkeer over langere afstand.
Hollandse handelaren met producten bestemd voor Antwerpen kwamen er, ofZeeu
wen die hun waren via Bergen-op-Zoom naar Den Bosch en Luik wilden transporte-
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ren. Velen van hen sloegen in de groeiende haven van de stad hun goederen over. Zo
knoopten de Bredanaars contacten aan met tal van landslieden uit noord en zuid, uit
oost en west. 13

De geografische situatie had op militair vlak verwante consequenties. Voor troe
penverplaatsingen waren dezelfde wegen nodig als voor handel en scheepvaart. De stad
die die wegen beheerste had automatisch de hele streek in haar macht. Breda, in de loop
der zestiende eeuw tot een krachtige vesting uitgebouwd, was dan ook een begerens
waard bezit in oorlogen waarin Brabant en Holland tegenover elkaar stonden. Voor de
Brabanders was het de sleutel tot noordelijke gebieden, voor de Hollanders een der
weinige toegangen tot het zuiden. Voor iedere eigenaar vormden stad en Baronie tevens
een belangrijke afscherming voor zijn verdere achterland, een notabiefrontiere. Ook die
positie leverde de Bredanaars nogal wat intergewestelijke relaties Op.14 Natuurlijk nam
dit alles niet weg, dat Breda primair een Brabantse stad was, maar dan wel één met een
brede geestelijke horizon.

3. De eerstejase van de heroriëntatie, de periode tot 1590

De Nederlandse Opstand was het resultaat van een groot aantal spanningen. Ook
de Bredanaars die er actiefbij betrokken waren - aan de zijde der opstandelingen ofdie
van de Habsburgse landsheer - hadden dikwijls ieder hun eigen redenen voor deelname
eraan. Die veelheid van oorzaken moet hier onbesproken blijven. Slechts is het in dit
verband zinvol, stil te staan bij een der kanten van de Opstand, waaraan R. van Uytven
in enkele studies aandacht heeft geschonken: de driehoeksverhouding tussen de hertog
van Brabant, de gewestelijke edelen en de steden. 15

In de dertiende en veertiende eeuw hadden de Brabantse hertogen zich bij voort
during genoodzaakt gezien, steun bij de steden te zoeken. In vergaderingen die de her
togen vóór 1430 met hun onderdanen hielden waren de steden dan ook véél vaker ver
tegenwoordigd dan de prelaten en de edelen. Dat waren vergaderingen die nog niet de
uiteindelijke opzet van de zestiende-eeuwse Staten hadden. Ook Breda was daarbij her
haaldelijk aanwezig - een feit waaraan het later nog rechten trachtte te ontlenen. 16 Na
1430 brachten de Bourgondiërs hierin verandering. Zij, evenals trouwens hun Habs
burgse nazaten, waren niet langer uitsluitend afhankelijk van de inmiddels veeleisende
steden binnen Brabant, zij konden ook in andere gewesten hulp zoeken. Bovendien leg
den zij met de edelen nieuwe contacten, wonnen zij hun medewerking door verlening
van gunsten en eerbetoon. Maar dié politiek droeg weer bij tot steeds meer pretenties
van de adel, tot spanning, tot verwijdering van de landsheer, tot opstandigheid in de
zestiende eeuw.

Onder die omstandigheden knoopten ontevreden edelen soms contacten aan met
ontstemde steden, ofbetrokken zij hun eigen, heerlijke steden bij hun conflicten met de
landsheer. Beide middelen werden in de latejaren zeventig ook door Willem van Oranje
te baat genomen: het eerste bijvoorbeeld in Antwerpen en Gent, het tweede in Breda
waar de prins sinds 1552 effectiefbaron was. Niet alleen het grote aanzien dat hij, de na
tuerlijcke heer, in de Baroniestad bezat maakte dat mogelijk, maar ook zijn vaste greep op
de bezetting der stedelijke ambten. Hij was het die er zijn drossaard en diens stadhouder
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aanstelde. Hij ook benoemde er jaarlijks de twee burgemeesters en acht schepenen. En
al evenzeer stelde hij het college der tienmannen - in 1541 ingesteld met vooral financië
le taken - samen, zij het na ontvangst van een keuzelijst met twintig namen, opgemaakt
door de zittende tienraden. 17 Hij had dus ruimschoots de mogelijkheid, overal zijn
cliënten neer te zetten en die bij zijn landelijke politiek in te schakelen.

Toen in dejaren zestig in de Nederlanden een duidelijke radicalisering optrad, nam
de prins daarin een middenpositie in. Zijn patronagemogelijkheden in Breda benutte
hij dan ook nog niet voor uiterste acties. Dat bleek nadat Oranje zelf in 1567 de Lage
Landen had verlaten. 18 Bij verstek zou hijzelfverbannen worden; zijn goederen werden
verbeurd verklaard. Breda kwam nu rechtstreeks onder de leenheer Filips II en diens
landvoogd, Alva, te staan. Voor de samenstelling van het stadsbestuur had dat echter
nauwelijks consequenties. Slechts drie magistraten - burgemeester Corn~lisWachmans
en de schepenen mI. Godert van Luchtenberch en Andries van den Kieboom - werden
in 1568 niet gecontinueerd. Stellig speelde daarbij een rol dat zij met Oranje een gema
tigde politiek ten aanzien van religieuze dissidenten in en rond Breda hadden gevoerd.
Maar besmet met ketterse denkbeelden zouden zij niet zijn geweest, althans naar het
oordeel van de niet onverdachte kanunnik Lambrecht van Boshuysen. 19 Diens oordeel
wordt mogelijk bevestigd door het gegeven dat Van Luchtenberch wel op lager niveau
aanbleef, als weesmeester - een functie waarin Wachmans pas in 1575 terugkeerde. 2o

Alleen de nieuwkomer Van den Kieboom verdween geheel van het toneel. Ook door
Alva's Bloedraad werd geen der Bredase regenten ingedaagd. En evenmin werd er zes
jaar later, injuni 1574, ook maar één van hen uitgesloten van het generaal pardon dat
toen door Alva's opvolger Requesens werd afgekondigd. 21 In totaal traden van 1568 tot
en met 157721 personen als burgemeester ofschepen op. Van dezen bekleedden er 12
ook al tijdens Oranjes bewind een stedelijke functie. In het college der tienmannen deed
vanaf 1570 een iets groter percentage nieuwelingen haar intrede. Maar van alle nieuw
komers kan worden gezegd, dat zij druppelsgewijs de colleges binnenkwamen, niet als
één alternatiefblok. De Bredase regenten bleken niet alleen weinig betrokken te zijn bij
de uiterste tegenstellingen in den lande, ook van factievorrning binnen hun gelederen
was thans nog weinig te bespeuren.

Anders werd dat onder invloed van de gebeurtenissen in en na 1576. Vanaf 1572
heerste er een daadwerkelijke oorlogstoestand tussen Holland en Zeeland ener- en het
Habsburgse bewind in Brussel anderzijds. Oral"tie had de leiding van de opstandige ge
westen op zich genomen, terwijl zijn eigen Stad en Land van Breda de frontier van zijn
vijanden vormden. Zolang het oorlogsgeweld zich beperkte tot streken benoorden en
bewestenBrabant had de Baronie er betrekkelijk weinig last van gehad. Maar toen in de
zomer van 1576 muitende troepen de krijg naar Vlaanderen en Brabant verplaatsten en
Holland en Zeeland opgelucht konden ademen - toen kwam ook Breda in de vuurlinie
te liggen. En dat, terwijl terzelfder tijd een politiek vacuüm bestond door de plotselinge
dood van landvoogd Requesens. Gematigden in beide kampen grepen nu de kans aan
om, zonder toestemming van Filips II, de Staten-Generaal bijeen te laten komen en vre
desoverleg te voeren. De Pacificatie van Gent, getekend door vrijwel alle Nederlandse
gewesten, was het resultaat. Opstandigen en koningsgetrouwen legden Filips een aan
tal eisen voor en gingen, in afwachting van het vorstelijk antwoord, maar vast tot sa
menwerking over. Toen echter Filips' reacties lang niet op alle punten positiefwaren en
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de nieuwe landvoogd DonJuan, evenals zijn opvolger Parma, spoedig weer geweld in
troduceerde, stonden vrijwel alle provincies zelfs een tijdlang tegenover hun eigen
vorst. Het beeld van de Opstand had zich aanzienlijk gewijzigd.22

Onder deze omstandigheden was Oranje naar Brabant teruggekeerd waar hij een
belangrijke rol in het centrale bestuursapparaat ging spelen. Omdat de Pacificatie con
fiscaties van goederen ongedaan maakte kon hij in 1577 ook in Breda zijn gezag weer la
ten gelden en zijn heerlijke taken uitoefenen. In de Baroniestad was wel het een en ander
veranderd. Vooral na 1572 was een aantal sympatisanten van de Opstand uitgeweken
men schat hun totaal op 300, dat wil zeggen 5% der bevolking.23 Onder hen bevond
zich een aantal calvinisten. Vluchtelingen uit het noorden, onder wie stellig veel katho
lieken, hadden hun plaatsen ingenomen. Nu kwam een gedeelte der uitgewekenen te
rug, terwijl tegenstanders van de prins vrijwillige ballingschap overwogen. Doch dit
laatste werd door Oranje verboden, alleen alom te voorkomen dat de stad over te wei
nig weerbare mannen zou beschikken.24 Oplopende spanning was het gevolg. Oranje
trachtte die in 1578 te dempen door invoering van een religievrede - hoezeer die ook
met de Pacificatie in strijd was. 25

Ook op de samenstelling van het stadsbestuur bleef de veranderde toestand niet
zonder uitwerking. In 1570 hadden alle magistraten een eed van trouw aan het katholi
cisme en landsheer Filips moeten afleggen.26 Toch trokken thans slechts weinigen
daaruit de consequentie, niet te kunnen dienen onder de inmiddels calvinistisch gewor
den baron. Deze, van zijn kant, liet velen in functie. Maar wèl bracht hij ook oude ge
trouwen terug op het kussen. Van Luchtenberch bijvoorbeeld werd in 1578 burge
meester naast de goed katholieke Gerrit van den Broeck, Cornelis Waehmans kreeg
weer een schepenaanstelling evenals, voor het eerst, de onverdacht roomse mr. Hugo
van Baerle.27 In totaal traden tussen 1578 en 1581 32 personen op als burgemeester,
schepen en tienman. Dat was een hoog aantal voor zo'n korte periode. Onder hen wa
ren 18 nieuwkomers; voor het eerst bedroeg hun aantal meer dan de helft van het totaal:
ruim 56 %,. Bij het verhevigen van de spanning was het tot een snellere roulatie onder de
regenten gekomen.

Bovendien kon factievorming nu niet meer uitblijven. Bronnen van enkele jaren
later, opgesteld lUmens Parma, bieden ons zelfs de mogelijkheid, de kern van de Oran
je-factie nauwkeurig te bepalen. Van Luchtenberch en Wachmans behoorden daartoe,
evenals Christiaen Back, Cornelis Buysen, Nicolaes Cornelis Claessen, Anthonis
Franssen, Hendrick Feckens en Godevaert Montens. Van allen worden in deze bronnen
niet alleen hun functie maar ook hun religie vermeld. Alleen Claessen wordt er met zo
veel woorden calvinist genoemd, wat inderdaad overeenstemt met gegevens van elders.
Voor de anderen hanteerden Parma's mensen de term heretique. Kennelijk lieten zij maar
in het midden, in welke mate de heren dissidente opvattingen huldigden. Het ziet er
naar uit dat we sommigen van hen tot het religieuze centrum moeten rekenen.28

De nieuwe tegenstellingen kwamen vooral aan het licht toen het ging om de verde
re toepassing van de Pacificatie van Gent. Noch het Brusselse bewind, noch de tegen
voeter ervan onder Oranje hield zich op militair en godsdienstig gebied volledig aan het
vredesverdrag. Daarom zag Parma kans, in het zuiden medestanders te vinden voor een
nadere unie binnen de Pacificatie en lukte aan medestanders van Oranje benoorden de
grote rivieren hetzelfde. Zo ontstonden de Unies van Atrecht en van Utrecht. Tot de
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laatste traden ook de vier leden van Vlaanderen toe, evenals Antwerpen. Het was in dit
kader, dat prins Willem ook Breda tot lidmaatschap ervan aanzette, in augustus 1579.
De besluitvorming liep echter veel minder vlot dan de literatuur doet vermoeden. Een
Bredase onderzoekscommissie onder Van Luchtenberch ging eerst inlichtingen in
Utrecht inwinnen. Vervolgens was een gesprek binnen het stadsbestuur niet genoeg,
maar moest er twee dagen diepgaand geconfereerd worden met veelvanden tre.ffelicsten
borgeren en twee raadsheren van Oranje vóórdat de beslissing tot aansluiting pas viel
eyntelick schreef men in de slotresolutie.29 Een van de resultaten hiervan was, dat Breda
zowel in de Brabantse afvaardiging ter Staten-Generaal zou compareren, als in het cen
trale orgaan van de Utrechtse Unie, het College van de Nadere Unie.3o Oranje had via
zijn cliënten, zij het niet zonder moeite, zijn heerlijke stad meegekregen met zijn politiek
die meer connecties met de gewesten benoorden de grote rivieren had dan met het be
leid van de landvoogden te Brussel. De politieke heroriëntering van Stad en Baronie
onder leiding van de seigneur naturel was begonnen.

Maar lang duurde deze toestand niet voort. Weldra zette Parma zijn tegenoffensief
in waarvan de eerste fase moest leiden tot verovering van het gebied bezuiden de grote
rivieren. Al in 1581 viel hem Breda in handen. Een van de gelukkigstefeiten uit deze perio
de noemt L.J.Rogier dit. 3 ! Het katholicisme herkreeg immers zijn primaat, zowel in het
dagelijks leven als in de bestuurspraktijk. De veranderingen die ermee gepaard gingen
tonen ons opnieuw de verscherping binnen de stedelijke verhoudingen. De nieuwe
machthebber kondigde weliswaar een generaal pardon af voor alle Bredanaars. Maar
anders dan in 1574 werden daarvan nu 33 mensen uitgesloten: Parma's politieke en reli
gieuze tegenstanders. Het is vooral deze lijst die ons de namen van de leden der Oranje
factie leert kennen.32 Hun carrières eindigden nu even abrupt als het optreden, bijna en
bloc, van een nieuwe groep bestuurderen begon. Van de 35 regenten die van 1582 tot en
met 1590 werden aangesteld als burgemeester, schepen of tienman waren er 21 ofwel
60% nieuw, meer dan tijdens Oranje. Slechts 14 zetten een oudere loopbaan voort,
soms na die te hebben onderbroken in 1577-1581. Gemiddeld was een regent in deze
periode 5,5 jaar in functie. 33

Voor prins Willem zelfhad Parma's opmars nog verderstrekkende gevolgen. Zijn
positie en die van de met hem samenwerkende generaliteitscolleges werd in het zuiden
steeds onhoudbaarder. Via Antwerpen en Middelburg trokken zij naar Holland waar ze
zich blijvend vestigden. Zo vloeiden generaliteit en Unie van Utrecht geleidelijk in el
kaar. Ten slotte, toen Vlaanderen en Brabant zich enkele jaren later weer onder Parma's
gezag moesten stellen, vielen generaliteit en Unie samen met het gebied benoorden de
grote rivieren. Achter de prins trokken ook tal van Brabanders naar het noorden, onder
wie enkele Bredase ballingen. Een van dezen was Godevaert Montens, die na het verla
ten van Breda in Antwerpen was neergestreken, daar schepen was geworden, maar er
na 1585 weer moest vertrekken.34 Oranje was toen al vermoord. Het zwaartepunt van
zijn politieke activiteit was bij zijn dood geheel naar het noorden verschoven. Het leek
er echter op dat dit proces zijn weer aan Brabant toegevoegde Baroniestad niet ofnau
welijks zou raken.
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4. Dejaren na 1590: een abrupte ommekeer?

In 1590 veranderde een en ander plotseling dankzij de geslaagde krijgslist met het
turfschip. De achtergronden van de list waren deels van militaire aard - de veiligstelling
van Noordwest-Brabant en van de daar lopende wegen tussen noord en zuid - , deels
van dynastieke. Prins Maurits, Oranjes zoon uit zijn tweede huwelijk, had zijn vader
opgevolgd in enkele stadhouderschappen en militaire functies. Bovendien was hem
door de Staten-Generaal de feitelijke uitoefening van de rechten van de markies van
Bergen-op-Zoom verleend. Krachtens het testament van Willem van Oranje zouden
Breda en de Baronie, mochten zij ooit in handen der familie terugkeren, toevallen aan de
oudste zoon, Filips Willem, die ook prins van Oranje zou worden. Maar die verbleef
sinds 1568 in Spanje. Logischerwijs zou Filips Willems volle zuster Maria, en niet de
jongere halfbroer Maurits, het bestuur over Stad en Land waarnemen. Maar Maurits
koesterde aspiraties om eerste edele van den hertochdomme van Brabant te worden, om ver
volgens als lid van een Brabantse afvaardiging zijn entree in de noordelijke Staten-Ge
neraal te maken, en op die manier zijn positie in de juist ontstane Republiek der Ver
enigde Nederlanden te verstevigen. De verovering van Breda zou daartoe betere kansen
bieden, als dáár tenminste terzelfder tijd Filips Willem en Maria terzijdegeschoven kon
den worden. Een totaal andere Maurits dan de ietwat grove, eenzijdige generaal uit de
oudere literatuur treedt ons hier tegemoet: Maurits, de berekenende tacticus, die wij
vooral kennen door de studie van P. Scherft en nu ook die van M.P. Christ.35

Inderdaad lukte het dejonge Nassau in 1591, Maria in Breda te verdringen. Voort
aan trad hij op als administrateur van zijn oudere halfbroer en regelde hij er onder ande
re de magistraatsbestelling. Dat deed hij vanuit Den Haag. Daar was ook de Nassause
Domeinraad neergestreken, het prinselijk advies- en beheerscollege dat tot 1581 in
Breda gevestigd was geweest. De waarnemende baron van Stad en Land opereerde dus
permanent vanuit het noorden. Ook de hertogelijke waardigheid over Noordwest
Brabant werd daar uitgeoefend, door de Staten-Generaal. Over de benoeming van de
stedelijke functionarissen in Breda en de Baronie hadden de algemene Staten echter
even weinig te zeggen als voorheen de hertogen in Brussel.

Na 1590 zouden deze stedelijke functionarissen, als men de literatuur wil geloven,
van geheel andere snit geweest zijn dan de vorige. Alleen Prinsgezinde, d.i. Hervormde re
geerders waren de vroegere Roomsch Katholieke regenten. komen te vervangen, schrijft bijvoor
beeld de protestantse auteur P.A.J. van den Brandeler, met instemming.36 Daartegen
over spreekt L.J. Rogier zijn afkeer uit van de geheel uit calvinisten samengestelde regering
omdat die overging tot vervolging van het katholicisme, en tot een intensiif protestantise
ringsproces.37 De 'Geschiedenis van Breda' is weliswaar wat genuanceerder, maar rept
toch ook van een hoofdzakelijk uitprotestanten samengestelde magistraat, waartegen som
mige katholieken in het zuiden steun zochten, terwijl calvinisten ter verdere versterking
ervan aanklopten bij hun broeders in de classis Dordrecht.38 Was de overgang van 1590
inderdaad zo abrupt? Werden Breda en de Baronie onder Maurits met een forse ruk naar
het noorden getrokken? Voerde de nieuwe magistraat een effectief, doelbewust calvini
senngsbeleid?

De sleutel voor beantwoording van deze vragen is te vinden in de archieven van de
Nassause Domeinraad. Deze speelde dikwijls een actieve rol in de jaarlijkse ma-
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4. Magistraatsbenoeming uit 1596 voor Breda door prins Maurits, met zichtbare veranderingen ten
aanzien van de voordracht. (ARA, ND H 1070, 20ro). Voor transcriptie, zie p. 38.
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gistraatsbestelling van Breda. Soms maakten enkele raadsheren de voordracht voor
nieuwe burgemeesters en schepenen op. Maar meestal deed de drossaard ter plaatse
dat. Deze stuurde de lijst vervolgens naar prins Maurits of de Raad. Zelfs maakte
jonkheer Ferdinand de Bernuy, de eerste drossaard na de omwenteling, er een ge
woonte van, de prins mondeling te gaan informeren over de kwaliteiten van de voor
gedragenen en zijn schriftelijk commentaar op hun personen beperkt te houden. Al
dan niet in overleg met zijn raadsheren deed Maurits daarna zijn keuze die, blijkens
doorhalingen in de ingediende lijsten, meermalen anders uitviel dan de nominatie.
Vervolgens stelde hij twee commissarissen aan die op de daarvoor bestemde dag ten
stadhuize van Breda de oude magistraat van zijn eed moesten ontslaan en de nieuwe
installeren. Die dag was vanaf 1591 gesteld op 4 maart, de dag van het turfschip.
Aanvankelijk waren de prinselijke commissarissen leden van de Domeinraad, in de
loop der jaren negentig werden de drossaard en de goeverneur - de bevelhebber van
het garnizoen - met deze taak belast.39 Daags na de magistraatsverandering benoem
den dezen, nu samen mèt de zojuist aangestelde burgemeesters en schepenen, de
nieuwe tienmannen. Het kon voorkomen dat zij daarbij afweken van de lijst van de
prins. Over de benoemingen der tienraden hadden, meenden zij, de Bredanaars zèlf
zeggenschap. In 1598 stelden zij bijvoorbeeld Hendrick Feckens niet aan omdat die
meestendeels van huys is. En tegen benoeming van de herbergier Cornelis Abrahams
kwamen - overigens niet gehonoreerde - versuecken vande Magistraet [die) niet geerne
herbergiers en hebben. Herbergiers immers hadden voortdu rend vreemdelingen in
huis en zouden door de geringste loslippigheid de stad in gevaar kunnen brengen, ze
ker als ze veel wisten. Maar in zulke gevallen volgde wel de beperking: hoopende Uwe
Excellencie alles ael1{?enaem sal weesen. 40

Van belang waren natuurlijk de normen, die de drost voor plaatsingen op de
voordrachten hanteerde. Niemand bracht die duidelijker onder woorden dan dros
saardJan van Aerssen in 1622, toen hij voor benoeming in een tussentijdse vacature
mr. Adriaen Buyckx aanbeval wesende vande geniformeerde religie, ende van ouders op
ouders vande gequalificeerste ingeboorne burgers deser Stadt, die hem geheel totte regeringe der
selver can begeven, ende indepractycq seer wel ervaren is. De regent moest calvinistisch zijn,
Bredanaar, hij diende tijd en kwaliteit te hebben en de nodige praktische ervaring te
bezitten. Bovendien had Buyckx het voordeel dat hij niet te oud en afgeleefd was. 41

Dus toch het calvinisme als eerste voorwaarde! Maar in de praktijk stuitte dat op
tal van problemen. De combinatie van calvinisme met poorterschap sloot meteen al
mensen uit die men wel zou willen hebben. In 1591 werd bijvoorbeeld gesproken
over aanstelling van een der gebroeders Martini, Willem of Ambrosius, maar die
kwamen uit Leuven en zouden als vreemdelingen op verzet kunnen stuiten.42

Moeilijk was het ook om mensen te vinden die goet in de religie waren en vol
doende bekwaamheid bezaten. In 1591 kon men er slechts drie bedenken metjuridi
sche kennis: Hendrick van der Hagen,]ohan de Loeckere en Hendrick Feckens - en
dan keek men al ruim, want de rentier Van der Hagen was geen calvinist maar een poli
ticus, een politique, evenals wellicht Feckens. Natuurlijk had men dan nog wel de ad
vocaat mr. Hendrick Vogelsanck, maar die had nullum gravitatem, geen gewicht. En
hoe calvinistisch was die eigenlijk wel als hij in 1590 en 1593 nog kinderen katholiek
liet dopen?43 Als men vervolgens naar geschikte middenstanders onder de gerefor-
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meerde broeders ging zoeken, dan kwam men terecht bij mensen als de zeepzieder
WillemJansz. die echter nyet lesen noch scryven kon, bij de vleeskoper Jan van Mer
wijck voor wie weinig achting bestond, of de al genoemde herbergier Jacob Abra
hams met zijn twijfels opwekkende beroep.44

Wanneer men ten slotte calvinisme en beschikbaar hebben van tijd met elkaar
wilde verbinden, dan ontstonden opnieuw problemen. Hendrick Feckens bleek niet
de enige die veel afwezig was. Ook de lakenkoper Jan Matthijsz. Dyrven, een man
die vroeger om den gelove was uitgeweken, stond bekend als dick absent. En de calvi
nistische lakenkoper Peterjansz. van Lanschot vond het in 1607, na driejaar tienman
te zijn geweest en tegelijkertijd kapitein van een burgervendel en ouderling, wel ge
noeg. Zijnjonge gezin en zijn zaak leden daaronder. Dus verzocht hij Maurits hem
ondanks de nominatie niet tot schepen te benoemen.45

Toch konden de drossaards op deze verscheidenheid van argumenten niet in
gaan, alleen al omdat bekleding van ambten nu eenmaal burgerplicht was. En dus
duiken van al deze mensen de namen op in de lijsten van hoogwaardigheidsbekle
ders. Sommige, zoals die van Willem Jansz. Zeepzieder, maar één maal, of die
vgistraatsbestelling van Breda. Soms maakten enkele raadsheren de voordracht voor
nieuwe burgemeesters en schepenen op. Maar meestal deed de drossaard ter plaatse
dat. Deze stuurde de lijst vervolgens naar prins Maurits of de Raad. Zelfs maakte
jonkheer Ferdinand de Bernuy, de eerste drossaard na de omwenteling, er een ge
woonte van, de prins mondeling te gaan informeren over de kwaliteiten van de voor
gedragenen en zijn schriftelijk commentaar op hun personen beperkt te houden. Al
dan niet in overleg met zijn raadsheren deed Maurits daarna zijn keuze die, blijkens
doorhalingen in de ingediende lijsten, meermalen anders uitviel dan de nominatie.
Vervolgens stelde hij twee commissarissen aan die op de daarvoor bestemde dag ten
stadhuize van Breda de oude magistraat van zijn eed moesten ontslaan en de nieuwe
installeren. Die dag was vanaf 1591 gesteld op 4 maart, de dag van het turfschip.
Aanvankelijk waren de prinselijke commissarissen leden van de Domeinraad, in de
loop der jaren negentig werden de drossaard en de goeverneur - de bevelhebber van
het garnizoen- met deze taak belast.39 Daags na de magistraatsverandering benoem
den dezen, nu samen met de zojuist aangestelde burgemeesters en schepenen, de
nieuwe tienmannen. Het kon voorkomen dat zij daarbij afweken van de lijst van de
prins. Over de benoemingen der tienraden hadden, meenden zij, de Bredanaars zèlf
zeggenschap. In 1598 stelden zij bijvoorbeeld Hendrick Feckens niet aan omdat die
meestendeels van huys is. En tegen benoeming van de herbergier Cornelis Abrahams
kwamen - overigens niet gehonoreerde - versuecken vande Magistmet [die) niet geerne
herbergiers en hebben. Herbergiers immers hadden voortdu rend vreemdelingen in
huis en zouden door de geringste loslippigheid de stad in gevaar kunnen brengen, ze
ker als ze veel wisten. Maar in zulke gevallen volgde wel de beperking: hoopende Uwe
Excelleneie alles aengenaem sal weesen. 40

Van belang waren natuurlijk de normen, die de drost voor plaatsingen op de
voordrachten hanteerde. Niemand bracht die duidelijker onder woorden dan dros
saardJan van Aerssen in 1622, toen hij voor benoeming in een tussentijdse vacature
mr. Adriaen Buyckx aanbeval wesende vande gereformeerde religie, ende van ouders op
ouders vande gequalificeerste ingeboorne burgers deser Stadt, die hem ,<;eheel totte regeringe del'
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selver carl begeven, ende inde practycq seer wel ervaren is. De regent moest calvinistisch zijn,
Bredanaar, hij diende tijd en kwaliteit te hebben en de nodige praktische ervaring te be
zitten. Bovendien had Buyckx het voordeel dat hij niet te oud en afgeleefd was. 41

Dus toch het calvinislTle als eerste voorwaarde! Maar in de praktijk stuitte dat op tal
van problemen. De combinatie van calvinisme met poorterschap sloot meteen al men
sen uit die men wel zou willen hebben. In 1591 werd bijvoorbeeld gesproken over aan
stelling van een der gebroeders Martini, Willem of Ambrosius, maar die kwamen uit
Leuven en zouden als vreemdelingen op verzet kunnen stuiten.42

Moeilijk was het ook om mensen te vinden diegoet in de religie waren en voldoen
de bekwaamheid bezaten. In 1591 kon men er slechts drie bedenken metjuridische ken
nis: Hendrick van der Hagen, Johan de Loeckere en Hendrick Feckens - en dan keek
men al ruim, want de rentier Van der Hagen was geen calvinist maar eenpoliticus, een po
litique, evenals wellicht Feckens. Natuurlijk had men dan nog wel de advocaat mr.
Hendrick Vogelsanck, maar die had nullum gravitatem, geen gewicht. En hoe calvi
nistisch was die eigenlijk wel als hij in 1590 en 1593 nog kinderen katholiek liet do
pen?43 Als men vervolgens naar geschikte middenstanders onder de gereformeerde
broeders ging zoeken, dan kwam men terecht bij mensen als de zeepzieder Willem
Jansz. die echter nyet lesen noch sayven kon, bij de vleeskoperjan van Merwijck voor wie
weinig achting bestond, ofde al genoemde herbergierJ acob Abrahams met zijn twijfels
opwekkende beroep.44

Wanneer men ten slotte calvinisme en beschikbaar hebben van tijd met elkaar wil
de verbinden, dan ontstonden opnieuw problemen. Hendrick Feckens bleek niet de
enige die veel afwezig was. Ook de lakenkoper Jan Matthijsz. Dyrven, een man die
vroeger om den gelove was uitgeweken, stond bekend als dick absent. En de calvinisti
sche lakenkoper Peterjansz. van Lanschot vond het in 1607, na drie jaar tienman te zijn
geweest en tegelijkertijd kapitein van een burgervendel en ouderling, wel genoeg. Zijn
jonge gezin en zijn zaak leden daaronder. Dus verzocht hij Maurits hem ondanks de no
minatie niet tot schepen te benoemen.45

Toch konden de drossaards op deze verscheidenheid van argumenten niet ingaan,
alleen al omdat bekleding van ambten nu eenmaal burgerplicht was. En dus duiken van
al deze mensen de namen op in de lijsten van hoogwaardigheidsbekleders. Sommige,
zoals die van WillemJansz. Zeepzieder, maar één maal, ofdie vanJacob Abrahams ge
durende twee jaren. Andere, zoals die van Dyrven of Van Lanschot voortdurend. De
zwaarbelaste, maar duidelijk gewaardeerde Van Lanschot blijkt zelfs van 1604 tot en
met 1624 onafgebroken in functie te zijn geweest. De hoofdreden is zonneklaar: er wa
ren te weinig calvinisten beschikbaar.

Klachten daarover klonken dan ook herhaaldelijk op. Meteen al in 1591 kon een
anoniem correspondent van Maurits' raadsheer Jaspar Kinschot eigenlijk maar elfbe
kwame lieden voor bezetting van burgemeesters- en schepenposten vinden, ende wilde
wel dat sy alle van de religie waren - maar dat waren ze lang niet allemaal. 46 Ten hoogste wa
ren het er maar drie of vier, schreef goeverneur Héraugières enkele jaren later, en dan
zijn ze nog lauw ook!47 Vooral de man die steeds de voordrachten moest opmaken,
drossaard Ferdinand de Bernuy, klaagde voortdurend. Godt betert datter weynich vande re
ligie zyn daer toeghequalificeert bromde hij in 1608. In 1599 had hij zijn geprangde gemoed
al wat uitvoeriger gelucht: Om eenighegequalificeerde te denomineeren inzonderheyt van de re-
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ligie, hebbe ick de voorgaendejaeren soe mondelinghe als scryJtelyckgenoech ver/welt dattel; godt be
tert, seer weenich stoifis, gelyck syne Excellencie, de heeren vanden mede soe wel geinformeert zijn
als ick. Het verschijnsel was dus algemeen bekend en betrof, op het punt van bekwaam
heid, de gereformeerden kennelijk niet alléén. 48 En àls men dan al een kundig bestuur
der had, dan werd hij soms ten behoeve van generaliteitsfuncties aan de stad onttrok
ken. Dat gebeurde bijvoorbeeld met mr. Willem Martini, die toch, van 1592 tot en met
1595, burgemeester was. Velen riepen, schreefDe Bernuy in 1599 dan ook, om zijn te
rugkeer. 49 Daar stond vreugde tegenover wanneer Maurits de aanstelling stimuleerde
van een van zijn cliënten die totdantoe ambten elders had bekleed. Avions assez apprins,
que Ie choix que Vostre Excellence aJaict, de la personne de Sr. Montens pour bourgmaistre de de
dans, aggeëra aplusieurs, voire à tous, meldde de raadsheer Nicolaes Bruynincx in 1596 aan
de prins toen deze oud-burgemeester Godevaert Montens na vijftien jaar weer be
noemde. so

Het kon niet anders, of de nieuwe machthebbers moesten ook niet-calvinisten in
de bestuursorganen opnemen. Vanzelfsprekend zouden die vóóralom hun bekwaam
heid worden uitgekozen. Enkele politieken ontmoetten we al. Onder hen waren er zo
als Cornelis van Ceters - rentier, politicus, bequaem - die reeds in Parma's tijd functies had
den bekleed.51 Het aantal van zulke mensen was echter klein, dat der katholieke regen
ten veel groter. Hoe streng die in de leer waren is niet altijd vast te stellen. Mr. Hugo van
Baerle,Jan Cornelisz. Cheeus en Goris Buysen moeten toch ten minste de nodige ruim
denkendheid hebben bezeten. Van Baerle was van 1578 tot zijn dood in 1604 continu in
functie, Cheeus tussen 1572 en 1609 bijna bij voortdu ring, en Buysen spande in het po
litiek overleven de kroon door van 1549 tot 1601 in de ambten te blijven.52 Mogelijk
behoorde ook mr. Sebregt 's Grauwen tot deze gematigde groep. Weliswaar liet hij nog
in dejaren negentig vier kinderen rooms dopen, maar desondanks achtte men hem zelfs
als burgemeester acceptabel. Hij was een man die syn stuck verstaet, schreefDe Bernuy.53
Maar ook strengere katholieken traden toe tot het stadsbestuur. Daar was mr. Hendrick
Montens, die zijn carrière in 1587 onder Parma startte en tijdens Maurits niet verder dan
de vervulling van middelhoge ambten kon komen. Dat was niet onlogisch als men be
denkt dat deze man zich in 1596 in Brussel had doen kennen als tres aifectione au service de
sa majeste, en quoy il desire perseverer toute sa viel Nadat de stad in 1625 weer in Brusselse
handen was gevallen zou hij er meteen burgemeester worden.54 Geestverwanten van
hem waren ongetwijfeld Dingman van der Locht en de medicus dr. Govaert van den
Broeck die óók na 1625 hoog zouden stijgen. Van den Broeck werd in 1620 door de
Bredase goeverneur Justinus van Nassau zó goed katholiek geacht, dat Justinus aan
Maurits in overweging gaf, de man na 14 jaar ononderbroken functioneren nû maar
eens niet te benoemen. Immers, de hervatting van de Tachtigjarige Oorlog was nabij en
dan il est necessaire de prendre esgard aux conditions et qualites des personnes. Een voorbeeld van
de veel verbreide opvatting dat rooms en pro-Spaans een Siamese tweeling vormden.
Zegt het weer iets over de beperkte keuzemogelijkheden dat de prins Van den Broeck
toch aanstelde?55

Hoe gingen nu prins Maurits en zijn adviseurs te werk als zij jaarlijks uit deze
mensen de magistraat en het college der tienmannen moesten samenstellen? De lijs ten
met door hen voorgedragenen, de daarin door Maurits en de Domeinraad aangebrach
te correcties, de uiteindelijke benoemingen, gecombineerd met de bewaard gebleven
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commentaren van de drossaards en met gegevens over de religieuze kleur der regenten
te zamen bieden ze de mogelijkheid tot reconstructie van de aanstellingsmethoden.
Uitgangspunt was, dat burgemeesters twee jaar in functie bleven, datte Burgerneesters die
ajJgaen wederom tot scepenen gecontinueert worden, ende die vuytgelaetenen tot 10 nzamzen.56

Nauwkeurig werd berekend, hoe in de magistraat een betrouwbare meerderheid kon
worden verkregen. Dat wilde meestal zeggen: een meerderheid van calvinisten, ofvan
calvinisten en politieken of andere centrummensen samen. In 1591, het eerste jaar dat
men zo werkte, kwam men uit op vier calvinisten, drie middenfiguren en drie papisten.
De tienmannen waren toen nog overwegend katholiek: met zekerheid vallen onder hen
slechts één gereformeerde en één politiek te signaleren. Vijfjaar later, in 1596, traden
vier calvinistische magistraten, twee centrummensen en vier katholieken aan, en was
het aantal gereformeerde tienraden vier à zes. Pas na 1600 zou het, voorzover thans te
zien is, mogelijk worden om ten minste vijf calvinistische magistraten te benoemen.
Van belang was bovendien, wie de meest gewichtige functies, die van burgemeester,
vervulden. Dáárvoor werden de katholieken zo veel mogelijk gepasseerd. Hugo van
Baerle bijvoorbeeld, die het ambt in dejaren tachtig vier keer bekleedde, werd nu nooit
méér dan schepen, hoe bekwaam hij ook geacht werd. Goris Buysen trad in 1591 voor
de achtste en laat ste maal in zijn lange loopbaan als burgemeester aan. Ook Dingman
van der Locht, een der burgemeesters van 1625, kreeg het ambt nû geen enkele keer toe
gewezen. In 1596 prijkte zijn naam wel op de voordracht, maar uiteindelijk zou hij dat
jaar slechts tienman worden. Niet alleen met katholieken werd echter zo gehandeld: de
dikwijls afwezige Jan Matthijsz. Dyrven en Hendrick Feckens werden ook meer dan
eens geschrapt. 57

Toch konden de colleges via deze rekenkundige methode niet steeds naar believen
worden gevuld en moest men zijn toevlucht wel nemen tot andere middelen. Eén daar
van was, één geschikte persoon tegelijkertijd in de functies van schepen en van tienman
te benoemen - een niet gebruikelijke en ook weinig toegepaste combinatie.58 Dat sche
penen tevens deken van enkele gilden ofweesmeester waren was daarentegen heel ge
woon. Dit gold ook voor de combinatie van schepenambt met officier van een der bur
gervendels. Maar hiertegen maakte De Bernuy in 1598 bezwaar omdat de tegenwoordighe
capitaynen vande bOZltherye mits heuren langdurighen continuelen dienste, gans ende geheel ver
slappen, dat oock de wachten der borgheren mits de voerss. nonchalancegenoechsaem tot niet en coe
men.59 Ook later optredende functionarissen, zowel de goeverneurJustinus van Nassau
als de drossaard Jan van Aerssen, verzetten zich meer dan eens tegen combinatie van
ambten. De aandacht van de bekleder werd daardoor immers tezeer verbrokkeld. 60

Maar wat te doen als men ondanks allerlei pogingen tot roulatie de posten niet verant
woord kon bezetten? In dat uiterste geval bleefslechts één middel over: dan continueer
de de prins de magistraat ofhet college der tienraden in zijn geheel. Dat gebeurde tussen
1591 en 1625 met de schepenen negen maal en evenveel keren met de tienmannen, maar
niet steeds in dezelfde jaren. Een zo frequente toepassing van een middel dat in de 16e
eeuw slechts bij uitzondering was gebruikt demonstreert nog eens nadrukkelijk de
krapte. 61
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5. Briefvan de drossaard van Breda, F. de Bernuy, aan de Nassause Domeinraad van 25 februari 160B.
Voor transcriptie, zie p. 39

Al deze problemen en de daarbij gezochte oplossingen worden ons ook door cijfers
bevestigd. Bezien wij daartoe de jaren 1591-1600 en 1601-1610. In beide decennia
moestenjaarlijks tien magistraten en tien tienraden worden aangesteld. Per decennium
ging het dus om 200 posten. Tussen 1591 en 1600 werden die door 44 regenten bezet,
27 nieuwkomers - ofwel 61 % - en 17 oudgedienden, van wie 2 zelfs alleen vóór 1581 in
functie waren geweest. In absolute zin zijn dit hoge aantallen in vergelijking tot dejaren
van Parma, 1581-1590. De 200 posten van 1601-1610 werden verdeeld onder 38 perso-

30

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



nen, van wie er 23 al in de vorige periode waren opgetreden en 15 - een afnemend per
centage van 39,5 - nieuw waren. Wanneer men deze cijfers kritiekloos gebruikt komt
men tot een gemiddelde zittingsduur per regènt van 4,4 jaar in de periode 1591-1600,
en van 5,3 in het volgende decennium. Dit kan tot de conclusie leiden dat de schaarste
aan geschikte personen tussen 1601 en 1610, blijkens een langere zittingsduur, groter
was dan in dej aren daarvoor.

Maar die conclusie is onjuist. De gemiddelden in beide perioden werden scheefge
trokken door het grote aantal regenten die slechts éénjaar in functie waren. Tussen 1591
en 1600 waren dat er 17, tussen 1601 en 1610 slechts 7. Deels waren dit mensen uit vori
ge perioden die nog één maal optraden alvorens te overlijden of te worden uitgeran
geerd. Deels waren het regenten die net in een van beide decenniën hun loopbaan be
gonnen. Ten slotte waren er nieuwelingen bij, die na dat ene dienstjaar niet werden ge
continueerd, waarschijnlijk omdat ze te licht bevonden waren. Laat men deze mensen
bij de berekening van gemiddelden buiten beschouwing, dan bedroeg de zittingsduur
tussen 1591 en 1600 per regent 6,5 jaar, en daalde deze tussen 1601 en 1610 naar 6,2. Het
blijkt dus, dat in de tweede periode een lichte verruiming optrad. Men beschikte over
iets méér geschikte personen. Deze tendens zou zich, naar het zich thans laat aanzien, in
de jaren tot 1625 voortzetten. Maar dat was dan ook het maximaal bereikbare. Vergelij
king met de gemiddelde zittingsduur van 5,5 jaar in Parma's periode demonstreert de
krapte tussen 1590 en 1610 nog eens extra.

Volledig protestants werd het stadsbestuur in al deze jaren dus niet. Zelfs kwam het
niet eens aan een permanente meerderheid van calvinisten. De bestuurlijke overgang na
de periode-Parma was niet zó abrupt verlopen als sommige historieschrijvers wel heb
ben betoogd.

5. De laterefasen van de heroriëntering

Bil1.11en zo'n heterogeen stadsbestuur konden ruzies niet uitblijven. Drossaard De
Bernuy moest dan maar zien dat de magistraet in ordre endegoede eenicheyt ende vruntscap ge
houden werde. Hij deed er aan wat hij kon, maar den inwendighen Iwet en kan ick niet belet
ten. 62 Ongetwijfeld leidde een en ander tot nieuwe factievorming. Bij de huidige stand
van het onderzoek is het echter niet mogelijk, deze precies te traceren. Ten hoogste mag
men thans verwachten dat steile calvinisten en overtuigde katholieken elk een congsie
vormden, en dat zich daartussen één oftwee gematigder groepjes bevonden.

Slagvaardig beleid was van een dergelijk stadsbestuur nauwelijks te verwachten.
Dat betekende dat enkele doortastende lieden gemakkelijk greep op de politiek konden
krijgen. Zo'n man kon de drossaard De Bernuy zijn, ofde eerste, fel calvinistische pre
dikant Nicolaus Sopingius. Zulke mensen wisten wel te bewerkstelligen dat de katho
lieke kerk haar monopoliepositie verloor, en dat in 1597 een ordonnantie tegen de
roomsen werd uitgevaardigd met vrijwel dezelfde inhoud als een plakkaat van de Staten
van Holland uit 1589. Maar de praktijk toonde toch een voor deze tijd opmerkelijke
ruimte voor katholieke eredienst en gebruiken. Tot een protestantisering, zoals Rogier er
wilde zien, tot een van bovenaf opgelegde, massale bekering tot het calvinisme, kwam
het in Breda bepaald niet. Zou een stadsbestuur van déze signatuur daarin ook de hand
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kunnen hebben?63 Hiermee is overigens niet gezegd, dat het calvinisme er geleidelijk
aan geen terrein won.

Dit gematigde beleid was tevens het werk van de andere ambtsdrager die de poli
tiek van en voor de stad bepaalde: de plaatsvervangende baron prins Maurits. In hoe
verre streefde deze uit godsdienstige overtuiging naar tolerantie? In welke mate bepaal
de de wens van orde en rust in zijn frontierstad, de politieke overweging dus, zijn han
delen? Zolang een moderne,wetenschappelijke biografie van de prins ontbreekt, valt op
die vraag geen antwoord te geven.

Vast staat intussen wèl, dat de prins maatregelen trof die de Baroniestad verder
naar het noorden trokken. Maatregelen die gemakkelijk werden gepresenteerd als het
werk van de stedelijke magistraat, maar die in werkelijkheid in Den Haag werden voor
bereid met steun van enkele cliënten buiten, en naar het zich laat aanzien ook binnen de
Bredase magistraat. Het heeft er alle schijn van, dat mr. Willem Martini, jonker Gode
vaert Montens enjonker Willem de Hertoghe, heer van Orsmale en Stein, Maurits' ac
tiefste cliënten binnen de stad waren. Martini trad daar op als binnen- of presiderend
burgemeester van 1592 tot en met 1595, Montens volgde hem in dejaren 1596-1599
op, en De Hertoghe bekleedde dat ambt maar liefst in 1601-1604, 1607-1610 en
1615-1624, terwijl hij in de tussenliggendejaren steeds schepen was. Gedrieën vervul
den zij de functie gedurende bijna de volledige Staatse periode. Alle drie hadden zij een
deel van hun arbeidzame leven in de buurt van de prins doorgebracht. Montens, en Zü

tezien Martini en De Hertoghe ook, was op instigatie van Maurits op zijn Bredase post
benoemd, stellig niet zonder bedoeling.64

Een van de zaken, waarvoor Maurits bij iedere gunstige gelegenheid ijverde, was
de entree van Noordwest-Brabant - en van hemzelf als eerste edele daarbinnen - in de
Staten-Generaal. Tussen 1586 en 1589 had hij via Bergen-op-Zoom stappen in die
richting gezet. In het kader van besprekingen met Frankrijk, die tot het Drievoudig
Verbond van 1596 zouden leiden, tastte de prins opnieuw zijn kansen af Samen met een
delegatie van Breda en Bergen-op-Zoom - met Montens in haar midden! - zette hij de
strategie uit. De delegatie diende een rekwest in om deelname aan déze besprekingen,
Maurits voegde er de aanbeveling aan toe, Staats Brabant als volwaardig lid op te nemen
in de generaliteit. Pas achterafwerden de stadsbesturen hierover ingelicht... Een decen
nium eerder hadden de Staten-Generaal zo'n verzoek afgewezen omdat zij toetreding
van een onvolledig gewest verwierpen. Zij meldden daar toen niet bij dat zij een
machtsuitbreiding van Maurits niet wenselijk achtten. Dezelfde argumenten zullen ook
nu hun negatieve houding bepaald hebben - en zouden dat in de toekomst blijven
doen. 65 Zelfs verzwakten de algemene Staten de positie van de prins, toen zij in het ka
der van het Bestand de rechten van de eigenlijke baron van Breda, Filips Willem, weer
van kracht verklaarden, zij het onder de landsheerlijke, hertogelijke waardigheid van de
generaliteit. Zo kon Filips Willem, die nu in Brussel woonde, het bewind over Stad en
Land op zich nemen. In het stedelijk beleid en de magistraatsbestelling bracht hij, hoe
zeer hij ook met het bestuur der Zuidelijke Nederlanden verbonden bleef, geen wezen
lijkeverandering. Pas na zijn doodin1618lag voor Maurits de weg open voor een eigen
handelen als baron. Aan nieuwe pogingen tot verheffing van Noordwest-Brabant
kwam de prins echter niet meer toe - hoewel hij nu meer kansen had dan ooit tevoren
dankzij de grote invloed die hij, ten gevolge van zijn overwinning in de Bestands
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twisten, op de Staten-Generaal had. Ofhad hijjuist door die overwinning Noordwest
Brabant enBreda niet langer nodig voor het vergroten van zijn macht? Hoe dit ook zij,
vast staat dat hij gedurende zijn ambtsperiode zijn heerlijke stad steeds nadrukkelijker
onder Noordnederlands gezag had gebracht.

Dat alle Bredanaars daarmee echter niet gelukkig waren bleek na de inname door
Spinola in 1625. Uit de magistraatslijsten verdwenen allerlei bekende namen. Notoire
katholieken als Hendrick Montens, Van der Locht en Govaert van den Broeckjuichten
de terugkeer naar Brussel toe en namen de hoogste posities over. Nader onderzoek naar
het Bredase patriciaat zal moeten uitwijzen, hoe absoluut de overgang in de personele
sfeer eigenlijk wel was. Het contrarefornlatorische katholicisme vond er eveneens zijn
ingang. De heroriëntatie op het noorden, door de Oranjebaronnen gestimuleerd, leek
ongedaan gemaakt.

Maar dat proces hervatte zijn loop na de verovering der stad in 1637. Nu waren het
niet de Oranjes geweest die Breda om privé-redenen hadden willen aanvallen, maar de
Staten-Generaal die de stad uit politieke en militaire overwegingen wilden toevoegen
aan de Republiek. 66 Weer werd de magistraat er omgezet, weer kwam het calvinisme er.
Al evenmin als in 1625 is het volstrekt duidelijk, hoe ingrijpend de omslag in de regen
tentàmilies eigenlijk wel was. Leden van verdwenen geslachten keerden in de ambten
terug. Maar in welke mate er ook nieuwe families heen werden gezonden om het proces
van heroriëntering te voltooien - dat moet nog onderzocht worden. 67 Feit was wèl, dat
de verhoudingen tussen noord en zuid veel verder uitgekristalliseerd waren dan om
streeks 1590. Beide Nederlandse statencomplexen hadden zich inmiddels gevormd, af
bakening en beveiliging der nieuwe grenzen was nu noodzaak. In Breda was een krach
tiger stadsbestuur dan in de jaren negentig vereist. Maar dat dat stadsbestuur ook toe
gang tot de Staten-Generaal zou krijgen - daarvan kon ook thans geen sprake zijn. De
baronnen - Frederik Hendrik en zijn opvolgers - waren daarin trouwens niet meer
geïnteresseerd, de politieke krachten, die de verovering van 1637 hadden gewenst, wil
den Staats Brabant niet als gewest erkennen.

6. Conclusie

Breda had een lange periode van ommekeer doorgemaakt. Van stad die zich op po
litiek en godsdienstig gebied vrijwel volledig op het zuiden had geconcentreerd was het
een noordwaarts kijkende plaats geworden. Dat was althans de formele werkelijkheid.
Hoe groot het percentage der burgers was dat die ommekeer werkelijk gewenst heeft,
en bij hoevelen deze een mentale verandering heeft teweeg gebracht - dat moet hier een
open vraag blijven. Mentale processen voltrekken zich soms langzamer van formele.
Vast staat wèl, dat het argumenten van politieke en dynastieke aard waren die, naast de
absoluut onvoorzienbare wijzigingen in de Nederlandse verhoudingen, hierbij een
overwegende rol hebben gespeeld. Willem van Oranje en Maurits hadden, als seigneurs
naturels, in hun meedoen met de Opstand, in hun opschuiven naar het noorden en in het
verbinden van hun belangen met die van de jonge Republiek, hun heerlijke stad mee
gesleept. Zij hadden dat kunnen doen met de hulp van hun cliënten die ze er binnen en
buiten de muren hadden. Zo werd Breda een factor in de Noordnederlandse politiek.
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In dit hele proces luidde de krijgslist met het turfschip een tweede fase in. Die ken
merkte zich niet door een abrupte omslag, maar door een moeizaam pogen van een klei
ne groep medestanders van Oranje om enerzijds de nieuwe politieke situatie bij de
stadsbevolking ingang te doen vinden en om anderzijds voor de stad een steviger posi
tie binnen de Republiek te verwerven. Dat pogen was op religieus terrein veel minder
scherp aangezet dan door menig auteur is betoogd. Een tolerante geesteshouding kan
daarvan oorzaak zijn geweest, gebrek aan mensen ook, politiek opportunisme even
eens. En intussen bleven Breda en de Baronie op economisch en militair terrein wat ze
voorheen al waren: een doorgangsgebied tussen Holland en Zeeland enerzijds en Bra
bant en het Luikse aan de andere kant. Een doorgangsgebied dat beide kampen graag in
hun macht hadden omdat ze dan de hoofdwegen beheersten en zich tegelijkertijd ermee
tegen gewapende acties van de ander konden afschermen: een notabiejrontiere.

Rijksuniversiteit te Leiden
Vakgroep Geschiedenis

AANTEKENINGEN

GemeentearchiefBreda (GAB), Oud-administratiefarchief H 7, 117 ro.
j. Gilissen, 'Colloquium 'De Brabantse Stad'- Inleiding tot de algemene discussie'. Bijdragen tot de Ge
schiedenis 58 (1975) 151-163, aldaar 155, 159. E. Lousse, 'Les états du Pays et Duché deBrabant'. Standen en
Landen 33 (1965) 7-13. R. van Uytven, 'Vorst, adel en steden: een driehoeksverhouding in Brabant van
de twaalfde tot de zestiende eeuw'. Bijdragen tot de Geschiedenis 59 (1976) 93-122. L. Wils, 'De werking van
de Staten van Brabant, omstreeks 1550-1650, volgens Leuvense Archiefbronnen'. Stander! en Landm 5
(1953) 3-19.

3 j.P.A. Coopmans, 'De meierij van 's-Hertogenbosch, een district in het hertogdom Brabant'. Opstellen
over recht en rechtsgeschiedenis, aangeboden aan B.H.D. Hernlesdoif(Deventer, 1965) 73-97. Id., 'De onderlin
ge rechtsverhoudingen van 's-Hertogenbosch en het platteland vóór 1629'. Bijdragen tot de Geschiedmis
58 (1975) 73-116. Vgl. in dezelfde jaargang van dit tijdschrift de artikelen van R. van Uytven, A. Bousse
en P. Goddings over relaties tussen hoofdstad en platteland betreffende respectievelijk Leuven, Antwer
pen en Brussel.

4 j.P.A. Coopmans, 'Over heerlijkheden en heerlijke steden. Een voorbeschouwing over het colloquium
thema'. Th.E.A. Bosman,j.P.A. Coopmans en B.C.M.Jacobs (ed.), De heerlijke stad. Achtste Colloquhlm
'De Brabantse Stad; 1987 (Assen I Maastricht, 1988) 1-16. M.W. van Boven, 'De inhuldigingen van de he
ren van Breda'. Ibidem 17-32. FFX. Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda. Deel I (Tilburg, 1952) 183-229.
Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda I, 142-143. L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Neder
land in de zestiende en zeventiende eeuw. 5 DIn. (3e druk. Antwerpen, Brussel 1964) 175-176,298-307.
W].P.M. Brand, Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven. Inventaris Bergen CJp Zoom en Breda
(1420)1561-1802 (Breda, 1983) 2-3.
A.J.M. Beenakker, Breda in de eerste storm van de Opstarld. Varz ketterij tot beeldenstorm. (Tilburg, 1971).
P. Geyl, 'De protestantisering van Noord-Nederland'. In zijn Verzamelde Opstellen. 4 DIn. (Utrecht I Ant
werpen, 1978) I, 205-218. Rogier, Geschiedenis, 334-349 en 465-477. In 'De evolutie van Hollands visie
op Vlaanderen', in zijn Herdenken en herzien (Bilthoven, 1974) 293-315, aldaar 300, voegt Rogier daar nog
aan toe dat de Noordnederlandse 'protestantisering' zou zijn versneld door Parma's successen in dejaren
tachtig, waardoor felle calvinisten als het ware naar het noorden werden geduwd.
H.A. Enno van Gelder, 'Nederland geprotestantiseerd?' Tijdschrift voor Geschiedenis 81 (1968) 445-464.
ATh. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Older!barnevelt (Assen,
1974) O.a. 144-147.

34

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



W. Nijenhuis, 'Varianten binnen het Nederlandse Calvinisme in de zestiende eeuw'. Tijdschrift voor Ge
schiedenis 89 (1976) 358-372.

10 J.J. Woltjer, 'De vredernakers'. Ibidem, 299-321. Idem, 'De politieke betekenis van de Emdense synode'.
D. Nauta,JP. vanDooren en O.J deJong, De synode van Emden oktober 1571 (Kampen, 1971) 22-49. Idem,
'De religieuze situatie in de eestejaren van de Republiek'. Ketters en papen onder Filips IJ. Hetgodsdiet1stig le
Vet1 in de tweede helft van de 16de eeuw. Catalogus Rijksm.useum Het Catharijnewnvent (Utrecht, 1986) 94-106.

11 A.e. Duke, 'The ambivalent face of calvinism in the Netherlands, 1561-1618'. Menna Prestwich (ed.),
IntematiOlwl calvinism 1541-1715 (Oxford, 1985) 109-134. Ook opgenomen in zijn Riformation and Revolt
in the Low Countries (Londen / Ronceverte, 1990) 269-293. VergelijkJW. Spaans, Haarlem na de Reformatie.
Stedelijke cultuur en k.erkelijk leven, 1577-1620 Cs-Gravenhage / Leiden, 1989), die aantoont dat de calvi
nistische kerk in Haarlem omstreeks 1618 slechts twintig procent der stedelingen omvatte.

12 Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda I, 230-308.
13 Ibidem I, 218-229. VA.M. Beermann e.a., Geschiedenis van Breda. Deel Il (Schiedam, 1977) 279-282 over

uitbreidingen van de Bredase haven na 1610. H. Vriend, 'De rivier de Mark door de eeuwen heen (I)'.
Jaarboek 'De Oranjeboom' 6 (1953) 11-37. FE.M. Vercauteren, 'Breda als handelsstad in het midden van de
achttiende eeuw'. Ibidem 7 (1954) 70-84, aldaar 70-71. Beenakker, Breda, 1-9.JF Grosveld e.a. (ed.), Het
7Î{rfschip van Breda (Breda, 1990) 65-67. YP.W. van der Werff, 'Breda, speelbal tussen noord en zuid in de
tachtigjarige oorlog'. Akadel1Iiedagen 10 (1957) 72-92, waar naast structurele aspecten ook evenementiële
aan de orde komen.

14 JP.e.M. van Hoof, 'De rol van de vesting Breda in het Nederlandse verdedigingssysteem'.Jaarboek 'De
Oranjeboonl' 41 (1988) 124-133. Over de vesting Breda recentelijk: Grosfeld e.a., 7itrfschip, 56-63; zie al
daar ook voor verdere literatuur. De term 'eennotabie frontiere' werd gebruikt in de beschuldigingen, in
1618 tegenjohan van Oldenbarnevelt ingebracht: Beermal111 e.a., Geschiedenis van Breda Il, 52.

15 Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', passim. Vgl. idem, 'De Brabantse adel als politieke en sociale groep
tijdens de late middeleeuwen'. J Verhesselt, De adel in het hertogdom Brabant (Brussel, 1985) 75-88.

16 Van Uytven, 'Vorst, adel en steden', 99. A. Uyttebrouck, Legouvememet1t du duché de Brabant au bas moyen
(1355-1430).2 DIn. Brussel 1975. Latere aanspraken van Breda: M.P. Christ, De Brabantsche Saecke.

Het vergeefçe streven naargelvestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675. (Tilburg, 1984).
Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda 1, 200-204.

18 Over Wil1ems redenen om uit te wijken: K.W. Swart, 'Wat bewoog Willem van Oranje de strijd tegen de
Spaanse overheersing aan te binden?' Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99
(1984) 554-572.

19 De lijsten met burgemeesters, schepen en tienmannen voor deze hele periode bij: Th. E. van Goor,
Beschrijvillg der stadt en lande van Breda ('s-Gravenhage, 1744) 224-232, 252-258. Ook in GAB, Oud-ad
ministratief archief H 113, Register van de officieren, wethouderen en andere subalterne officieren
1513-1599; H 114, Idem 1600-1654. Vgl. Beenakker, Breda, 54, 65.

20 Van Goor, Beschrijving, 280-281.
21 L.-P. Gachard, Correspondance de Philippe IJ sur les eifJaires des Pays-Bas. Eerste serie. 5 DIn. (Brussel,

1848-1879) III, 499, 505-511.
22 Zie voor de geschiedenis van de Opstand: S. Groenveld e.a., De kogel door de kerk? De Opstand in de Neder-

landen 1559-1609. 3e Dr. Zutphen 1991.
23 Beermann e.a., Geschiedenis IJan Breda Il, 13-17.
24 GAB, H 117, 110ro -111ro.
25 Pater Placidus O.M.Cap., 'De religievrede te Breda'. Jaarboek 'De Ormijeboom' 6 (1953) 152-168, en 7

(1954) 46-63.
26 Beermann e.a., GeschiedCllis van Breda Il, 9.
27 Van Goor, Beschrijvirlg, 226. Over Van den Broeck o.a. Beenakker, Breda, 55. Over Van Baerle O.a. Beer

mann e.a., Geschiedenis Il, 39. Centraal Bureau voor Genelogie te 's-Gravenhage (CBG), CollectieJP. de
Man s.v. Van Baerle.

28 Placidus, 'Religievrede Il', 61-62. Het gaat hier om het generaal pardon, door Parma afgekondigd.
Claessens' calvinisme vindt men onder andere in L.P.L. Pirenne, 's-Hertogerlbosch tllsserl Atrecht erl Utrecht
(Tongerlo, 1959) 218, n. 324. P.A.J. van den Brandeler, 'Bredaniana uit den Spaanschen tijd'. Nederlal1ds
Archiifvoor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie 18 (1925) 94-123 en 152-180, aldaar 115. Van den Brandeler

35

Jaarboek De Oranjeboom 43 (1990)



maakt al deze regenten wel erg gemakkelijk tot 'de voornaamste belijders der Hervormde leer'; een tus
sengroep bestond voor hem kennelijk niet: Ibidem, 166-167.

29 GAB H7, 115 vo, 117 ro-vo. VgJ. Beermann e.a. Geschiedenis van Breda Il, 34-35. De tekst van de toetre
ding in: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg, De Unie van Utrecht. Wording en werking van eellverbond en
een verbondsacte ('s-Gravenhage, 1979) 45-46.

30 Beermann e.a., Geschiedenis van Breda Il, 35-36. P.L. M11ller, Geschiedenis der regeering in de nadergeunieerde
provinciën tot aan de komst van Leicester (1579-1585) (Leiden, 1867) 97.

3\ Rogier, Geschiedenis, 301.
32 Placidus, 'Religievrede Il', 61-62.
33 Dit gemiddelde is het resultaat van de volgende berekening. Te vergeven waren in deze negenjaren: 20

ambten perjaar, totaal 180. Van de 35 optredende regenten waren er drie slechts éénjaar in functie; voor
de vergelijkbaarheid met de periode onder Maurits - zie hierna - worden deze drie buiten beschouwing
gelaten. Dus bekleedden 32 regenten in totaal 177 ambten; zij waren 5,5 jaar in functie.

34 G.C.A. Juten, 'Montens'. Taxandria 38 (1931) 245-264 en 287-298, aldaar 257-263. Y.H.M. Nijgh,
'Montens'.Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 22 (1968) 37-84, aldaar 62-63. Ook Wachmans
was naar Antwerpen uitgeweken, waar hij in 1581 overleed. Een aantal van zijn kinderen bleek duidelijk
katholiek te zijn. Over hem: CBG, CollectieJ .P. de Man s.v. Dyrven; F. Beelaerts van Blokland, 'Wach
mans'. Nederlandsche Leeuw 42 (1924) 10-12.

35 P. Scherft, Het sterflwis l'an Wil/em IJan Orarije (Leiden, 1966) 66-67,104,151-157 en passim. Christ, Bra
balttsche Saecke, 1-113. Over de aanslag zelf: J. den Tex, Olderzbarneve/t. 5 DIn. (Haarlem, 1960-1972) Il,
129-133. Grosfeld e.a., 7ltrfschip, 18-39.

36 Van den Brandeler, 'Bredaniana', 169.
37 Rogier, Geschiedel1is, 467-468.
38 Beermann e.a., Geschiedenis vanBl'eda Il, 47,172-173,214-216.
39 Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Nassause Domeinraad inventaris Hingman (ARA, ND) H

1070: Politie en bestuur van Breda,jaarlijkse aanstellingen van regenten, Iro. - 95vo. Wat betreft DeBer
nuys wijze van informeren o.a. 7ro-vo, 22 februari 1598: De Bernuy aan de Raad; 8ro, 8 maart 1598: aan
Maurits; 12 ro-vo, 16/26 februari 1599: aan]. Kinschot; 50ro, 11/21(?) februari 1608: aan Maurits. Aan
stelling van commissarissen: 27vo:J. Kinschot en N. Bruynincx in 1596; 7ro-vo: 1598, 16ro: 1600,37ro
en 40ro-vo: 1607: De Bernuy waarschijnlijk steeds met de goeverneur; 68ro: 1619: Justinus van Nassau,
de goeverneur, enJan van Aerssen, de drossaard, die dit ook in volgendejaren samen moesten doen. VgJ.
GAB, Hl13 en H114: afwezige benoemden legden op een latere datum de eed af ten overstaan van de
drossaard ofdiens stadhouder.

40 ARA, ND H 1070, 8ro, 8 maart 1598: De Bernuy aan Maurits. VgJ. l1ro, 1 maart 1599: Lijsten met cor
recties. GAB, H 113, 143vo, waar betreffende de benoeming van tienmannen in 1592 sprake is van raden
'te committeren by denominatie van Zyne Excellencie voor dese Reyse ende sorzderpreil/ditie~ Herbergiers werden in
Bredavaker aan strenge voorschriften en controle gebonden: Beermann e.a., Geschiedenis van Breda Il, 10,
33. GAB, H 7, 12ro, 96vo.

41 ARA, ND H 1017, 84ro, 25 april 1622: Aerssen aan Maurits
42 ARA, ND H 1070, Ira, 26 februari 1591: Cr. aanJ. Kinschot. Over de Martini's: CBG, Collectie W. de

Vries s.v. Martini. W. de Vries, 'Bijdrage tot een genealogie van het oorspronkelijk Brabantse geslacht
Martini (met enige aantekeningen over de familie Van Hamerstede)'. Nederlandsche Leeuw 74 (1957)
168-178.

43 ARA, ND H 1070, Iro, 26 februari 1591: c.T. aan]. Kinschot. Religieuze kwalificaties vindt men in deze
zelfde briefop een ongefoliëerde pagina, en ibidem 25ro-36vo, lijst met bestllurderen en potentiële func
tionarissen, opgesteld vanafwaarschijnlijk 1591 tot en met 1604. Feckens kwam in 1581 voor onder de
genen die waren uitgesloten van Parma's pardon. Over Vogelsanck: GAB, Rooms-katholieke dopen, 20
juli 1590 doop van Clementia, dochter van Hendrick Vogelsanck en Anna Wachmans; 28 november
1593: Cornelis, zoon van dezelfden, waarbij de notoir katholieke mr. Arnoult Sonst en Merten Beens ge
tuigen waren. Vogelsanck was een schoonzoon van Cornelis Wachmans, van wie een aantal kinderen ka
tholiek bleef; zie hiervóór n. 33. Had hij soms een gemengd huwelijk gesloten?

44 ARA, ND H 1070, Ivo en ongefoliëerd, 25ra-36vo. WillemJansz. Zeepzieder lijkt niet dezelfde persoon
te zijn als WillemJansz. van Giffen die eveneens zeepzieder was, tienman van 1592 tot en met 1599 en op
2 september 1600 werd begraven. WillemJansz. Zeepzieders dood wordt gemeld in 1603 wanneer hij
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van de voordracht van schepenen wordt afgevoerd omdat hij zojuist is gestorven. Zie over WillemJansz.
Zeepzieder: ARA, ND H 1070, 17 ro-vo, 27 februari 1603. Voor Van Giffen: LJ Kuyck, 'Begraaf re
gisters te Breda'. Taxandl'ia 14 (1907) 234. H. van der Hoeven, Geschiedenis vanonzefamilie (Hellerau, 1923)
122-123.

45 ARA, ND H 1070, 33ro betreffende Dyrven; 44ro-vo, 1607: rek,vest van Peter Jansz. van Lanschot;
84ro, 25 juli 1622: Aerssen aan Maurits over andere werkzaamheden van veel functionarissen. Van Lan
schot werd door degenen die hem hadden voorgedragen echter duidelijk gewaardeerd: 48ro, twee brie
ven van 7 maart 1607. Vgl. GAB, H 113, 146 vo: Hendrick Vogelsanck, zich in 1593 voor het schepe
nambt 'op sJln advocaetscappegeexcuseel't hebbende; werd toen vervangen door Jan Marcelisz. van Zorghen;
hij was dat jaar echter wèl tienman.

46 ARA, ND H 1070, lro, 26 febmari 1591.
47 N. Japikse (ed.), Resolutiën del' Statm-GeneraaI1593-1595 Cs-Gravenhage, 1925) 406, 2 november 1595.

Vgl. Beermann e.a., Geschiedenis van Bl'eda Il, 47, waar de woorden van de goeverneur in twijfel worden
getrokken, zonder grond echter en slechts met suggestie van invloed van 's mans vermeende zuidelijk
temperament.

48 ARA, ND H 1070, 54 ro, 14/24 februari 1608; 12 ro-vo, 16/26 februari 1599; vgl. 7 ro-vo, 23 februari
1598; 50 ro, 11/21 februari 1608.

49 ARA, ND H 1070, 12 ro-vo, 16/26 februari 1599. Ook De Héraugières vroeg om terugkeer van Martini
omdat deze zowel gezag als krediet in de stad had: Ibidem, 14ro, 22 februari 1599.

50 ARA, ND H 1070,3 maart 1596.
51 ARA, ND H 1070, ongefol. na Ivo, 26 februari 1591. Vgl. Van Goor, Beschl'ijving, 228 en 255-256. Van

Ceters was tussen 1589 en 1606 met enkele onderbrekingen tienman, en in 1593 schepen. Een soortge
lijke loopbaan doorliep de politiqueJan Marcelisz. van Zorghen, die al in 1578 voor het eerst optrad.

52 Over Van Baerle enBuysen: Beermann e.a., Geschiedenis van Bl'eda Il, 39. Van Goor, Beschrijving, 222-230,
253-255,280-281. GAB, H 114, 28ro: overlijden van Goris Buysen in 1601; 35 ro: overlijden aan de pest
van Van Baerle, 28 augustus 1604. Ditis in strijd met Van Goors mededeling dat Van Baerle in 1604 niet
meer in functie was; als schepen wordt hij echter in dat jaar ook vermeld in ARA, ND 1070, 18ro, 25 fe
bruari 1604.

53 Van Goor, Beschrijving, 227-229, 254-255, 281. ARA, ND 1070, Ivo, 26 februari 1591; 12ro-vo, 16/26 fe
bruari 1599. GAB, Rooms-katholieke dopen: 26 januari 1592 werd zoon Petrus gedoopt, 26 juni 1593
Joannes, 17juli 1594 Gertruidis, 1 februari 1597 Wilhelrnina. Kort voor zijn dood in 1600 hertrouwde 's
Grauwen met Cathelijn Pauwels, dochter van de calvinist PauwelJacobsz. van Lanschot: GAB, R 1104a,
Trouwboek voor schepenen 1599-1622, 19 mei 1600. Was hij soms alsnog calvinistisch geworden, werd
hij daardoor zelfs in het burgemeestersambt benoemd?

54 Beennann e.a., Geschiedenis van Breda Il, 58-59. Pater Placidus O.F.Cap., 'Mr. H. Montens'. Taxandria 49
(1942) 295-296.Juten, 'Momens', 291-294. Nijgh, 'Momens', 47-48.

55 Beerma11l1 e.a., Geschiedenis van Breda Il, 58-59. ARA, ND 1070, 76ro-vo, 22 februari 1620; 74ro-vo, 28.
februari 1620. Dat het tegengestelde vanJustinus' opmerking door koningsgetrouwen werd betoogd
blijkt uit een briefvan de Bredase goeverneur Estournel aan Requesens, 2 maart 1574: 'Cal' il est cel'tain que
ceulx quy ne sont catholiques, sont de coste des rebel/es: Geciteerd door Placidus, 'Religievrede Il', 58.

56 ARA, ND H 1070, 54ro, 14 februari 1608. Vgl. Ibidem, 12ro-vo, 16/26 februari 1599: Sebregt 's Grau
wen heeft pas éénjaar als burgemeester gediend, mag nog eenjaar aanblijven. Ook 76ro-vo, 22 februari
1620, Justinus van Nassau aan Maurits: 'chose asses ordinaire de continue/' deux ans: Zeer bijzondere burge
meesteren konden periodes van tweejaar aaneenrijen, zie hierna n. 63.

57 ARA, ND H 1070, 3ro, 4 maart 1506 (Van der Locht). Ibidem2ro, 1 maart 1596; 6ro, 2 maart 1598; l1ro,
1 maart 1599 (Dyrven en Feckens).

58 In 1596 en 1597 combineerdejan Cheeus beide ambten, in 1597Jan de Loeckere, in 1601 en 1602 Frans
Backx, enJan Gosuinus in 1613, 1614, 1617, 1618 en 1620. Van Goor vermeldt ook Hendrick Vogel
sanck in1593 in beide functies tegelijk; Vogelsanck trok zich echter voor het schepenambt terug: GAB,
H 113, 146vo.

59 ARA, ND H 1070,22 februari 1598. Dit doet wel wat afbreuk aan de zorg waarmee volgens Beermann
e.a., Geschiedenis van Breda Il, 49 in dezejaren de stad werd bewaakt.

60 ARA, ND H 1070, 63ro en 65 ro, 26 april 1618; 66 ro, 30 mei 1618; 76 ro-vo, 22 februari 1620.
61 Maurits continueerde de magistraat in 1595, 1597, 1602 en 1609, Filips Willemdeed dat in 1614, 1616 en
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1618, en Maurits weer in 1620 en 1622. De tienmannen werden collectief in functie gelaten in 1595,
1599, 1602, 1606, 1609, 1616,1618, 1621 en 1622. Vgl. Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda I, 200.

62 ARA, ND H 1070, 12ro-vo, 16/26 februari 1599. Vgl. Beermann e.a., Geschiedenis van Breda Il, 106 over
enkele ruzies in de stad.

63 Beermann e.a., Geschiederlis val/ Breda Il, '6-52. 170-176,214-218. Vgl. Pater Placidus O.M.Cap., 'Cor
nelis Gobbincx, 1563-1578 r roor te Standdaarbuiten, 1578-1609 pastoor te Breda'.)aarboek 'De Oran
jeboom' 10 (1957) 65-131.

64 Over MDntens hiervóór n. 33. Over De Hertoghe: Christ, Brabantsche Saecke, 43, 97. Jutte, 'Montens',
254. CBG, ColiectieJ.P. de Man s.v. De Hertoghe. Vgl. ARA, ND H 1070, 54ro, 14 februari 1608, waar
De Bernuy aan Maurits schrijft over onzekerheid inzake continuatie van De Hertoghe als burgemeester
hoewel die 'nochtans wel toegeseyt is~ Ook hier lijkt de actieve hand van Maurits zichtbaar.

65 Christ, Brabantsche Saecke,'26-53, 64-67. Scherft, Sterfhuis, 179-180.
66 S. Groenveld, "Breda is Den Bosch waerd'; politieke betekenis van het innemen van Breda in 1625 en

1637'.Jaarboek 'De Oral1jeboom' 41 (1988) 94-109.
67 Christ, Brabantsclte Saecke, 292-293 stelt in het algemeen het probleem aan de orde ofer in 1629 in Den

Bosch en ook na 1637 in Breda en de Baronie eigenlijk wel zoveel niet-Brabantse geslachten zijn binnen
gehaald om het noordelijk beleid te versterken als wel is gesuggereerd.

'Transcripties

1. ARA, ND H 1070, 20 ro

Magistraatsbenoeming voor Breda door prins Maurits met zichtbare veranderingen ten aanzien
van de voordracht.

Denominatie vande Magistraet der
Stadt van Breda, voorden]are
vijftienhondert zessentnegentich

Binnen Borgemeester
Godevaert Montens

Buyten Borgemeester

[Cornelis van Ceters doorgestreept]Jan Marcelis

Schepenen
Mr. Goris Buysen
Mr. Hugo van Baerle
Mr. Zebrecht SGrauwen [tussengevoegd]
PauweIs van Lanschot
Mr.]oachim Gillis
] an de Loeckere
Hendrick vander Haghen
Dionys Piggen
Uan Matthyssen Dierven doorgestreept]
Actum in s'Gravenhage den len Martii
vijftienhondert zessentnegentich,

Maurice de Nassau.
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ARA, ND H 1070, 34 ro
De drossaard van Breda, F. de Bernuy, aan de Nassause Domeinraad, 25 februari 1608

Eedele, wyse, voersynighe en discrete heeren

lek dencke wel zyne Princelijcke Excellentie mynen brieffu e
gecommuniceert sal hebben aengaende de denominatie
van de 10 mannen ende wethouderen. lnzonderheyt die vande
religie zynde hebbe ick seer weenich in getal kunnen vinden.
lck en twyfele niet genoech zijnde in tertio persona daer
om solliciteert hebben. Sa! my liste vermeerderen. U e bevelende
de wysheyt. Godt gave yder het welvaeren vande Stadt soe wel
sochten als haer particulier. Hiermede

Eedele, wyse, voersynighe ende discrete heeren

Wil ick u eden heere beveelen beneffens myne
seer dienstelycke gebiedenissen. Het is my heffom
hooren het gene my den Burgemeester Bernayghe geseyt heeft.
Vuyt Breda met haesten den 25 Februarii anno 1608

uwer ed. dienstwillighe
vrundt

F. de Bernuy
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